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Având în vedere continua incertitudine din Regatul Unit cu privire la ratificarea acordului de retragere1, Comisia a adoptat, în data 
de 23 ianuarie 2019, două propuneri legislative menite să contribuie la atenuarea impactului semnificativ pe care l-ar avea un Brexit fără 
acord asupra pescuitului în UE,  

Prima propunere vizează posibilitatea ca pescarii și operatorii din statele membre ale UE să primească compensații din Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime2 pentru încetarea temporară a activităților de pescuit. Ele vor contribui la atenuarea parțială 
a impactului unui Brexit pentru navele de pescuit din UE. 

A doua propunere modifică Regulamentul privind gestionarea sustenabilă a flotei externe3. Scopul acestei propuneri este de a 
asigura faptul că UE este în măsură să acorde navelor din Regatul Unit acces în apele UE până la sfârșitul anului 2019, cu condiția ca și 
navelor UE să li se acorde acces reciproc în apele Regatului Unit. Propunerea prevede, de asemenea, o procedură reciprocă simplificată 
de autorizare a navelor. Această propunere se limitează la anul 2019 și se bazează pe acordul din 17 și 18 decembrie 2018 al Consiliului 
Agricultură și Pescuit privind posibilitățile de pescuit pentru 2019.  

 

 

 

 

Comisia a prezentat, în data de 23 ianuarie 2019, un raport4 privind riscurile sistemelor din UE de acordare a cetățeniei și a 

dreptului de ședere pentru investitori și măsuri de combatere a acestor riscuri 

Raportul a analizat practicile existente și a identificat anumite riscuri la care este expusă UE din cauza acestor sisteme, în special 
în ceea ce privește spălarea banilor, evaziunea fiscală și corupția. Potrivit raportului, aceste riscuri sunt accentuate și mai mult de lipsa 
transparenței în ceea ce privește modul de funcționare a sistemelor și de lipsa de cooperare dintre statele membre. 

 

                                                           
1 Aceste propuneri fac parte din activitățile continue desfășurate de Comisie în vederea pregătirii pentru situația unui Brexit fără acord și a realizării de 

planuri de acțiune în acest sens și vor contribui la asigurarea unei abordări coordonate la nivelul UE într-un astfel de scenariu.  
2 COM(2019) 48 
3 COM(2019) 49 
4 COM(2019) 12 Raportul Comisiei privind sistemele din UE de acordare a cetățeniei și a dreptului de ședere pentru investitori 
 

PESCUIT 

Comisia Europeană a adoptat două propuneri vizând atenuarea impactului asupra pescuitului în UE în situația unui Brexit fără 
acord. 

MIGRAȚIE, AFACERI INTERNE ȘI CETĂȚENIE 

Riscurile sistemelor din UE de acordare a cetățeniei și a dreptului de ședere pentru investitori 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6851_ro.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2019-48-final_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2019-49-final_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com_2019_12_final_report.pdf


 

Sistemele de acordare a cetățeniei pentru investitori 
(„pașapoartele de aur”) 

În trei state membre ale UE (Bulgaria, Cipru și Malta) 
există în prezent sisteme prin care investitorilor li se acordă 
cetățenia statului respectiv, în condiții care sunt mai puțin 
stricte decât regimurile obișnuite. În aceste trei state membre, 
obținerea cetățeniei nu este condiționată de obligația de a 
avea un domiciliu fizic și nici alte legături reale cu țara în 
cauză. 

Aceste sisteme intră sub incidența interesului comun al 
UE, deoarece orice persoană care dobândește cetățenia unui 
stat membru va dobândi în același timp cetățenia Uniunii. 
Decizia unui stat membru de a acorda cetățenia în schimbul 
investițiilor conferă în mod automat drepturi în raport cu alte 
state membre, în special libera circulație și accesul la piața 
internă a UE pentru desfășurarea de activități economice, 
precum și dreptul de a vota și de a fi ales în alegerile europene 
și locale. În practică, aceste sisteme sunt adesea promovate ca 
fiind un mijloc de dobândire a cetățeniei Uniunii, împreună cu 
toate drepturile și privilegiile care decurg din acest statut. 

Comisia a identificat următoarele aspecte 
problematice:  

· securitatea: verificările efectuate cu privire la 
solicitanți nu sunt suficient de temeinice, iar sistemele de 
informații centralizate ale UE, cum ar fi Sistemul de informații 
Schengen (SIS), nu sunt utilizate atât de sistematic pe cât ar 
trebui; 

· spălarea banilor: sunt necesare verificări mai 
amănunțite („procesul de diligență”) pentru a se asigura faptul 
că normele privind combaterea spălării banilor nu sunt eludate; 

· evaziunea fiscală: monitorizarea și raportarea sunt 
necesare pentru a se asigura faptul că persoanele fizice nu 
profită de aceste sisteme pentru a beneficia de norme fiscale 
privilegiate; 

· transparența și informarea: raportul constată că nu 
există informații clare cu privire la modul în care sunt 
gestionate sistemele și nici cu privire la numărul de cereri 
primate ori la originea solicitanților.  

Sistemele de acordare a dreptului de ședere pentru 
investitori („vizele de aur”) 

Sistemele de acordare a dreptului de ședere pentru 
investitori, deși sunt diferite de sistemele de acordare a cetățeniei în 
ceea ce privește drepturile pe care le conferă, prezintă riscuri de 
securitate la fel de grave pentru statele membre și pentru UE în 
ansamblul său. Un permis de ședere valabil îi oferă unui resortisant 
al unei țări terțe nu numai drept de ședere în statul membru în 
cauză, dar și dreptul de a călători liber în spațiul Schengen. Cu toate 
că legislația UE reglementează condițiile de intrare pentru anumite 
categorii de resortisanți ai țărilor terțe, acordarea de permise de 
ședere pentru investitori nu este reglementată în prezent la nivelul 
UE și rămâne o competență națională. În prezent, 20 de state 
membre gestionează astfel de sisteme: Bulgaria, Cehia, Estonia, 
Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Cipru, Letonia, 
Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, 
România, Slovacia și Regatul Unit. Comisia a identificat următoarele 
aspecte problematice: 

· verificările de securitate: în temeiul legislației UE, există 
anumite obligații în materie de securitate care trebuie îndeplinite 
înainte de a elibera o viză sau un permis de ședere unui investitor 
strain; cu toate acestea, nu sunt disponibile informații referitoare la 
punerea efectivă în aplicare a obligațiilor în cauză și există o marjă 
de discreție în ceea ce privește modul în care statele membre 
abordează preocupările legate de securitate; 

· cerința privind domiciliul fizic: permisele de ședere 
obținute prin investiții, care necesită o prezență fizică limitată sau 
care nu necesită deloc prezența fizică a investitorului în statul 
membru în cauză, ar putea avea un impact asupra aplicării statutului 
de rezident pe termen lung în UE și asupra drepturilor care decurg 
din acest statut și pot oferi chiar un acces rapid la cetățenia națională 
și, în consecință, la cetățenia UE; 

· lipsa transparenței: raportul subliniază lipsa de 
transparență și de supraveghere a sistemelor, în special în ceea ce 
privește monitorizarea și absența statisticilor referitoare la numărul 
de persoane care obțin un permis de ședere prin intermediul unui 
astfel de system. 

 

 

 



 

Recomandări 

Comisia va monitoriza problemele mai ample referitoare 
la respectarea legislației UE pe care le ridică sistemele de 
acordare a cetățeniei și a dreptului de ședere pentru investitori 
și va lua măsurile care se impun, după caz. Din acest motiv, 
statele membre trebuie să se asigure, în special, că: 

· toate verificările obligatorii la frontieră și toate 
verificările de securitate obligatorii sunt efectuate în mod 
sistematic; 

· cerințele Directivei privind permisele de ședere pe 
termen lung și ale Directivei privind reîntregirea familiei sunt 
respectate în mod corespunzător; 

· contribuțiile financiare ale solicitanților care doresc să 
beneficieze de sistemele de acordare a cetățeniei și a dreptului de 
ședere pentru investitori sunt evaluate în conformitate cu normele 
UE de combatere a spălării banilor; 

· în contextul riscurilor de evitare a obligațiilor fiscale, există 
instrumente disponibile în cadrul UE pentru cooperarea 
administrativă, în special pentru schimbul de informații.  

 

 

 

 

 

Comisia a adoptat, în data de 23 ianuarie 2019, decizia5 sa privind caracterul adecvat al nivelului de protecție în cazul Japoniei, 
permițând ca fluxul de date cu caracter personal să circule liber între cele două economii, pe baza unor garanții solide în materie de 
protecție. 

Aceasta reprezintă ultima etapă a procedurii lansate în septembrie 2018, care a inclus avizul Comitetului european pentru 
protecția datelor (CEPD) și acordul unui comitet compus din reprezentanți ai statelor membre ale UE.  

Principalele elemente ale deciziei privind caracterul adecvat al nivelului de protecție 

Înainte de adoptarea de către Comisie a deciziei privind caracterul adecvat, Japonia a instituit garanții suplimentare pentru a 
asigura că datele transferate din UE beneficiază de garanții de protecție în conformitate cu standardele europene. Acestea cuprind: 

• un set de norme (norme suplimentare) care vor elimina mai multe diferențe dintre cele două sisteme de protecție a 
datelor cu caracter personal; 

• guvernul japonez a dat asigurări Comisiei în ceea ce privește măsurile de protecție privind accesul autorităților publice 
japoneze în scopuri legate de asigurarea respectării dreptului penal și de securitatea națională, garantând că orice astfel de utilizare a 
datelor cu caracter personal se va 
limita la ceea ce este necesar și 
proporțional și va face obiectul unei 
supravegheri independente și al unor 
mecanisme eficace de remediere; 

                                                           
5 C(2019) 304 Decizia privind caracterul adecvat și documentele aferente 
 

JUSTIȚIE, CONSUMATORI ȘI EGALITATE DE GEN 

Caracterul adecvat al nivelului de protecție al datelor cu caracter personal în ceea ce privește comerțul cu Japonia  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/draft_adequacy_decision.pdf


 

• un mecanism de tratare a plângerilor, prin care vor fi investigate și soluționate plângerile cetățenilor europeni referitoare 
la accesul autorităților japoneze la datele lor. 

Deciziile privind caracterul adecvat completează, totodată, Acordul de Parteneriat economic UE-Japonia - care va intra în vigoare 
în februarie 2019. Întreprinderile europene vor beneficia de libera circulație a datelor între UE și un partener comercial major, precum și 
de accesul privilegiat la cei 127 de milioane de consumatori din Japonia. UE și Japonia afirmă faptul că, în era digitală, promovarea unor 
standarde înalte privind respectarea vieții private și protecția datelor, precum și facilitarea comerțului internațional trebuie și pot să 
meargă mână în mână. 

 

 

 

 

În cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, în data de 25 ianuarie 2019, 75 de țări - Uniunea Europeană și alți 47 de 
membri ai Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) - au decis să deschidă negocierile pentru instituirea unor norme globale privind 
comerțul electronic. 

Ultimele două decenii au cunoscut o creștere exponențială a comerțului electronic național și transfrontalier. În ciuda acestei 
creșteri rapide a tranzacțiilor electronice, în cadrul OMC nu există norme multilaterale specifice care să reglementeze acest tip de comerț. 
În schimb, întreprinderile și consumatorii trebuie să se bazeze pe un set de norme eterogene recunoscute de anumite țări în cadrul 
acordurilor lor comerciale bilaterale sau regionale. 

Normele OMC privind comerțul electronic vor avea ca obiectiv creșterea oportunităților și abordarea provocărilor legate de 
comerțul electronic atât în țările dezvoltate, cât și în țările în curs de dezvoltare. Negocierile ar trebui să conducă la un cadru juridic 
multilateral pe care să se poată baza consumatorii și întreprinderile, în special întreprinderile mici, pentru a facilita cumpărarea, vânzarea 
și desfășurarea de activități comerciale online. De exemplu, noile norme vor avea ca rezultat: 

• îmbunătățirea încrederii consumatorilor în mediul online și combaterea spam-urilor; 

COMERȚ 

Un număr de 75 de țări lansează negocieri în cadrul OMC privind comerțul electronic 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6749_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-15_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-15_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en


 

• abordarea barierelor care stau în calea vânzărilor transfrontaliere; 

• garantarea valabilității contractelor electronice și a semnăturilor electronice; 

• interzicerea permanentă a taxelor vamale pentru transmisiile electronice; 

• abordarea cerințelor de localizare forțată a datelor și a divulgării forțate a codului sursă. 

 

 

 

 

 

În perioada 2015-2017, prin intervenții publice, Comisia Europeană a cumpărat, în total, 380 000 de tone de lapte praf degresat, 
pentru a stabiliza piața și a sprijini veniturile fermierilor. La sfârșitul anului 2016, Comisia a lansat un proces bazat pe licitații publice 
organizate o dată pe lună și apoi de două ori pe lună, în scopul vânzării precaute a produselor înapoi pe piață. 

Stocurile au fost reintroduse pe piață în mod prudent, asigurându-se menținerea echilibrului pieței și sprijinindu-se refacerea 
sectorului în urma crizei de pe piață din perioada 2015-2016. 

Cea mai recentă vânzare prin licitație a stocurilor publice de lapte praf degresat s-a încheiat cu succes, ceea ce înseamnă că 
stocurile totale cumpărate și gestionate de Comisie au fost vândute în proporție de 99 %. 

După doi ani, depozitele s-au golit, iar prețul unui kilogram de lapte este acum de 36 de cenți, în creștere față de prețul de 26 de 
cenți din vara anului 2016. 

Procesul de licitație este documentat online, în mod complet transparent, pe portalul Observatorului pieței laptelui. După ce, în 
data de 24 ianuarie 2019, au fost vândute 18 514 tone, au mai rămas 4 000 de tone de lapte praf degresat, adică 1 % din stocurile totale 
de la început, care fuseseră de 380 000 de tone. Dintre cele 14 state membre care au depozitat, pentru Comisie, laptele praf degresat, 
doar 4 mai au stocuri, și acestea foarte mici. Următoarea licitație va avea loc la 7 februarie. 

 

AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 

Piața produselor lactate 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/market-observatory/milk/pdf/eu-milk-internal-measures-stocks_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/milk/latest-statistics/productions-stocks_en


 

 

 

 

 

 

Comisia Europeană a prezentat, în data de 24 ianuarie 2019, raportul său anual privind Erasmus+, care arată că numărul de 
persoane care au participat la acest program este mai mare ca niciodată. În același timp, programul devine din ce în ce mai incluziv și mai 
internațional. 

În 2017, Erasmus+ a oferit sprijin unui număr record, de aproape 800 000 de personae, pentru a studia, a urma cursuri de formare 
sau a desfășura activități de voluntariat în străinătate, aproape cu 10 % mai mult decât în 2016. Acesta a finanțat, de asemenea, 
cooperarea dintre instituțiile de învățământ, organizațiile de tineret și întreprinderi. În total 84 700 de organizații au participat la 22 400 
de proiecte. Programul a permis unui număr de peste 400 000 de studenți din învățământul superior, stagiari și cadre didactice din 
învățământul superior să petreacă o perioadă de studiu, formare sau predare în străinătate în cursul anului universitar 2016/2017, 
inclusiv aproximativ 34 000 de studenți și cadre didactice care au beneficiat de granturi pentru a se deplasa înspre și dinspre țări partenere 
din întreaga lume. Franța, Germania și Spania au fost principalele trei țări de origine pentru studenți, în timp ce Spania, Germania și 
Regatul Unit au fost cele mai populare trei destinații pentru studii. 

Raportul anual evidențiază încă o dată faptul că programul Erasmus+ nu se adresează numai studenților și cadrelor universitare. 
El a continuat să ofere cursuri de formare pentru cursanți și cadre didactice din învățământul profesional (160 000), tineret și tineri 
lucrători (158 000), precum și cadre didactice din domeniul educației adulților (6 400). Mai mult, proiectele de cooperare au adus beneficii 
și profesorilor și cadrelor didactice din școli (47 000), precum și elevilor acestora (110 000). În plus față de Săptămâna europeană a 
sportului, programul a finanțat 162 de proiecte sportive care implică 930 de organizații, inclusiv 10 evenimente sportive non-profit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAȚIE, CULTURĂ, TINERET ȘI SPORT 

Erasmus+: 2017 un an record  

https://ec.europa.eu/sport/week_en
https://ec.europa.eu/sport/week_en


 

 

 

 

 

 

 

În data de 24 ianuarie 2019, Comisia Europeană a luat 
decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor cu privire la 
27 state membre, printre care și România, pentru a asigura 
punerea în aplicare corespunzătoare a normelor UE privind 
serviciile și calificările profesionale. 

Astfel cum s-a subliniat în Comunicarea privind piața 
unică din noiembrie 2018, cetățenii și întreprinderile se pot 
bucura de multiplele avantaje ale pieței unice doar dacă 
normele care au fost convenite funcționează în mod corect. 
Comisia ia măsuri pentru a asigura respectarea normelor UE 
în domeniul serviciilor. Deși serviciile reprezintă două treimi 
din economia UE, o serie de obstacole împiedică în 
continuare sectorul serviciilor să își atingă întregul potențial 
în beneficiul consumatorilor, al persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă și al întreprinderilor și să 
genereze creștere economică în întreaga Europă. 

În total, Comisia trimite 31 de scrisori de punere în 
întârziere și o scrisoare suplimentară de punere în întârziere, 
în plus față de două avize motivate, abordând mai multe 
restricții în sectoarele serviciilor: 

• scrisori de punere în întârziere către 27 de 
state membre (toate, cu excepția Danemarcei) pentru 
neconformitatea legislației și a practicii lor juridice cu 
normele UE privind recunoașterea calificărilor profesionale 
și accesul corespunzător la activități (încălcarea Directivei 
privind calificările profesionale); 

• un aviz motivat adresat Ciprului și o scrisoare 
de punere în întârziere adresată Portugaliei cu privire la 
normele lor specifice privind accesul la activitățile inginerilor 
și arhitecților (încălcarea Directivei privind calificările 
profesionale); 

• o scrisoare suplimentară de punere în 
întârziere adresată Croației cu privire la restricțiile impuse 
avocaților pentru a furniza servicii multidisciplinare, la 
restricțiile de publicitate și la limitările dreptului de a 
practica (încălcarea Directivei UE privind serviciile și 
a Directivei 98/5/CE privind exercitarea profesiei de avocat); 

• două scrisori de punere în întârziere 
adresate Franței și Poloniei și un aviz motivat 
adresat Irlandei cu privire la restricțiile privind publicitatea 
în sectorul serviciilor (încălcarea articolului 56 din Tratatul 
privind funcționarea UE și a Directivei privind serviciile). 

• o scrisoare de punere în întârziere 
adresată Belgiei cu privire la procedura de autorizare și la 
cerințele generale pe care regiunea Bruxelles le aplică 
prestatorilor de servicii de cazare turistică (încălcarea 
Directivei privind serviciile) 

Toate statele member au la dispoziție două luni 
pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie; în 
caz contrar, Comisia poate decide să procedeze la 
următoarele etape ale procedurii în constatarea 
neîndeplinirii obligațiilor. 

 

 

 

 

PIAȚA INTERNĂ, INDUSTRIE, ANTREPRENORIAT ȘI IMM-URI 

Comisia ia măsuri pentru a se asigura că persoanele care practică profesii liberale și furnizorii de servicii pot beneficia pe 
deplin de piața unică a serviciilor din UE 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6490_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6490_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-23_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-23_ro.htm
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1998/5/oj
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E056:ro:HTML


 

 

 

 

 

 În data de 24 ianuarie 2019, Comisia a decis să trimită Austriei o scrisoare de punere în 
întârziere. Ea se referă la noi reglementări legislative în temeiul cărora prestațiile familiale și facilitățile 
fiscale familiale de care beneficiază cetățenii UE vor fi indexate în situația în care copiii lor au reședința 
în străinătate. 

De la 1 ianuarie 2019, Austria acordă prestații familiale și facilități fiscale familiale copiilor care 
au reședința într-un alt stat membru în funcție de costurile vieții din statul respectiv. Aceasta înseamnă 
că mulți cetățeni UE care lucrează în Austria și contribuie la sistemul ei fiscal și de securitate socială în 
aceeași măsură ca și lucrătorii locali ar primi prestații diminuate pe baza simplului fapt că reședința 
copiilor lor este într-un alt stat membru. 

Normele UE în materie de coordonare a sistemelor de securitate socială [Regulamentul (CE) nr. 
883/2004] nu permit unui stat membru să reducă prestațiile în bani acordate persoanelor asigurate în 
baza legislației sale doar pentru că ele sau membrii familiei lor au reședința într-un al stat membru. 
Aceste norme interzic și discriminarea pe motive de naționalitate. Orice reducere a prestațiilor familiale 
pentru simplul motiv că reședința copiilor lor este în străinătate încalcă normele UE în materie de 
securitate socială, precum și principiul egalității de tratament aplicat lucrătorilor care sunt cetățeni ai 
unui alt stat membru în ceea ce privește beneficiile sociale și fiscale [Regulamentul (UE) nr. 492/2011]. 

Prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere Austriei, Comisia Europeană a lansat oficial 
procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Austria are acum la dispoziție două luni pentru a 
răspunde aspectelor semnalate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz 
motivat. 

 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, AFACERI SOCIALE, COMPETENȚE ȘI MOBILITATEA FORȚEI DE MUNCĂ 

Indexarea prestațiilor familiale: Comisia deschide o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Austriei 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4222_ro.htm


 

 

 

 

 

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea 
neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană urmărește 
acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au 
îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste 
decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale 
UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a 
legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor. 

1. Agricultură și dezvoltare rurală 

Avize motivate: 

Indicații geografice: Comisia solicită Bulgariei să abroge 
cadrul național privind indicațiile geografice; 

Indicații geografice: Comisia solicită Danemarcei să 
asigure aplicarea protecției denumirii de origine protejate 
„Feta”. 

2. Concurența 

O scrisoare de punere în întârziere: 

Ajutoare de stat: Comisia solicită Greciei să recupereze 
ajutorul ilegal acordat societății miniere LARCO. 

Închideri de cazuri: 

Politica antitrust: Comisia închide procedurile de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor pentru Bulgaria, 
Grecia și Portugalia cu privire la transpunerea în legislația 
națională a Directivei privind acțiunile în despăgubire în 
materie de încălcare a normelor antitrust. 

3. Piața unică digitală 

Închideri de cazuri: 

Securitatea cibernetică: Comisia închide procedura de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Croației, 
Franței, Irlandei, Țărilor de Jos, Portugaliei și Spaniei. 

 

 

4. Afaceri economice și financiare 

O sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene: 

Comisia trimite Slovenia în fața Curții de Justiție pentru 
nerespectarea statutului protejat al unor documente ale BCE 
și pentru lipsa cooperării sincere.  

5. Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și 
incluziune 

Avize motivate: 

Libera circulație a lucrătorilor: Comisia solicită Ciprului, 
Franței, Irlandei și României să notifice transpunerea 
integrală a normelor privind drepturile la pensie suplimentară 
pentru lucrătorii mobile. 

Comisia Europeană a decis să trimită 
avize motivate către Cipru, Franța, 
Irlanda  și  România  pentru 
neîndeplinirea obligației de a notifica 
transpunerea integrală în legislația 
națională a normelor UE privind 
drepturile la pensie suplimentară 
(Directiva privind transferabilitatea 
pensiilor, Directiva 2014/50/UE). 
Directiva prevede cerințe minime 
privind dobândirea și păstrarea 
drepturilor la pensie suplimentară. 
Prezenta directivă este importantă 
pentru promovarea mobilității forței 
de muncă prin protejarea drepturilor la 
pensie suplimentară ale lucrătorilor 
mobili. În aprilie 2014, statele membre 
au convenit să transpună această 
directivă și să comunice Comisiei 
măsurile naționale de transpunere 
până în mai 2018. Comisia a trimis deja 
acestor țări o scrisoare de punere în 

PACHETUL DE ACȚIUNI ÎN CONSTATAREA NEÎNDEPLINIRII OBLIGAȚIILOR DIN LUNA IANUARIE 

Principalele decizii 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/50/oj


 

întârziere în iulie 2018. Toate cele 4 țări au răspuns că 
procesul de transpunere era în curs de desfășurare. Întrucât 
Comisia nu a primit încă nicio notificare cu privire la o 
transpunere completă, ea a decis să trimită un aviz motivat. 
Dacă statele membre nu iau măsuri în termen de două luni, 
cazul poate fi trimis în fața Curții de Justiție a UE. 

6. Energie 

Sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene și 
scrisori de punere în întârziere: 

Eficiența energetică a clădirilor: Comisia trimite Cehia 
și Slovenia în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea 
obligației de a asigura afișarea corespunzătoare a 
certificatelor de performanță energetică pentru clădiri. 

Un aviz motivate: 

Norme de securitate de bază: Comisia solicită Italiei să 
transpună legislația UE. 

Avize motivate și scrisori de punere în întârziere: 

Biocombustibili durabili: Comisia solicită unui număr 
de 6 state member (avize motivate Germaniei și Letoniei, 
scrisori de punere în întârziere Finlandei, Franței, 
Irlandei și Cehiei ) să pună în aplicare normele UE privind 
schimbarea indirectă a utilizării terenurilor în legătură cu 
benzina și motorina. 

Scrisori de punere în întârziere: 

Comisia solicită Belgiei, Bulgariei, Croației, Ciprului, 
Cehiei, Danemarcei, Estoniei, Franței, Greciei, Italiei, Letoniei, 
Lituaniei, Luxemburgului, Poloniei și Portugaliei să respecte 
legislația UE privind eficiența energetică; 

Deșeuri nucleare: Comisia solicită Letoniei să pună în 
aplicare în mod corect legislația UE. 

7. Mediu 

Sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene: 

Comisia trimite Spania în fața Curții pentru 
neîndeplinirea obligației de a acționa în legătură cu protecția 
împotriva inundațiilor; 

Comisia trimite Spania în fața Curții pentru 
neîndeplinirea obligației de a proteja zonele umede din Parcul 
Național Doñana. 

Avize motivate: 

Comisia solicită Austriei, Italiei și Letoniei să pună în 
aplicare normele UE privind accesul la resursele genetice; 

Apă potabilă: Comisia solicită Italiei să asigure apă 
potabilă sigură pentru resortisanții săi; 

Zgomot: Comisia solicită Poloniei să își protejeze 
resortisanții împotriva poluării fonice; 

Protecția naturii: Comisia solicită Slovaciei să 
îmbunătățească gestionarea pădurilor. 

Un aviz motivat și închideri de cazuri: 

Ape urbane uzate: Comisia solicită Letoniei și Lituaniei 
să îmbunătățească tratarea apelor lor reziduale și închide 
două cazuri. 

Scrisori de punere în întârziere: 

Protecția naturii: Comisia solicită Bulgariei, Italiei și 
GERMANIEI finalizarea rețelei Natura 2000; 

Biodiversitate: Comisia îndeamnă invită Cipru, Cehia, 
Franța, Grecia, Irlanda, Polonia, Portugalia, Slovacia și Spania 
să protejeze mediul împotriva speciilor alogene invasive; 

Calitatea aerului: Comisia solicită Greciei să ia măsuri în 
domeniul poluării atmosferice; 

Calitatea aerului: Comisia solicită Franței și Suediei să 
își protejeze cetățenii împotriva poluării atmosferice; 

Deșeuri de echipamente electrice și electronice: 
Comisia solicită Estoniei și ROMÂNIEI să îmbunătățească 
gestionarea deșeurilor lor electrice și electronice; 

Comisia a decis să trimită Estoniei și României scrisori 
de punere în întârziere cu privire la deficiențele legate de 
transpunerea normelor UE privind deșeurile de echipamente 
electrice și electronice (Directiva 2012/19/UE). Deșeurile de 
echipamente electrice și electronice, cum ar fi computerele, 
televizoarele, frigiderele și telefoanele mobile, reprezintă 
fluxurile de deșeuri cu cea mai rapidă creștere din UE și se 
preconizează că vor crește la peste 12 milioane de tone până 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj


 

în 2020. În cazul în care nu sunt 
gestionate în mod corespunzător, 
aceste deșeuri pot provoca probleme 
de sănătate și de mediu majore 
datorită conținutului lor de substanțe 
periculoase. Estoniei i se trimite o 
scrisoare din cauza deficiențelor care 
includ definiții incomplete ale 
termenilor-cheie, lipsa de claritate în 
ceea ce privește obligațiile care le revin 
producătorilor, precum și nesolicitarea 
de dovezi pentru cazul în care deșeurile 
de echipamente electrice și electronice 
sunt exportate în țări din afara UE. 
Comisia trimite României o scrisoare 
de punere în întârziere din cauza unor 

dispoziții inexacte și a unei reflectări incomplete a legislației 
UE, a unor inconsecvențe în ceea ce privește centrele de 
colectare și a absenței unei dispoziții specifice care să impună 
ca toate deșeurile de echipamente electrice și electronice 
colectate separat să fie tratate în mod corespunzător. Estonia 
și România au la dispoziție două luni pentru a răspunde; în caz 
contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat. 

Accesul la informații despre mediu: Comisia îndeamnă 
Franța să deschidă accesul publicului la informațiile despre 
mediu; 

Mediul marin: Comisia solicită Franței, Irlandei și Italiei 
să își protejeze apele marine; 

Apă: Comisia solicită Irlandei să îmbunătățească 
gestionarea resurselor sale de apă; 

Tratarea apelor reziduale urbane: Comisia solicită 
Regatului Unit să se conformeze integral unei hotărâri a Curții 
de Justiție a UE. 

8. Stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea 
piețelor de capital 

Avize motivate: 

Servicii financiare: Comisia solicită Poloniei să își 
deschidă total piața intermediarilor de credite din UE; 

Solvabilitate II: Comisia solicită Sloveniei să aplice 
normele UE în materie de asigurări; 

Conturile de plăți: Comisia îndeamnă Suedia să aplice 
normele UE privind conturile de plăți. 

 

Scrisori de punere în întârziere: 

Compensații pentru investitori: Comisia solicită 
CIPRULUI să transpună în mod corect normele naționale 
pentru a se conforma legislației UE; 

Asigurare auto: Comisia solicită Greciei să respecte 
normele UE. 

9. Sănătate și siguranță alimentară 

Avize motivate: 

Sănătate publică: Comisia solicită Irlandei să notifice 
transpunerea legislației UE privind țesuturile și celulele 
destinate utilizării la om. 

Scrisori de punere în întârziere: 

Asistența medicală transfrontalieră: Comisia solicită 
Austriei să respecte normele privind nivelul de rambursare; 

Siguranța alimentară: Comisia invită Cehia să aplice în 
mod corect normele UE privind efectuarea controalelor 
oficiale; 

Asistența medicală transfrontalieră: 
Comisia solicită Țărilor de Jos să respecte 
normele privind nivelul de rambursare; 

Produse biocide: Comisia solicită 
ROMÂNIEI să pună integral în aplicare 
normele UE prin stabilirea taxelor pentru 
prelucrarea cererilor. 

Comisia a decis să 
trimită României o scrisoare de punere în 
întârziere, prin care solicită adoptarea de 
taxe pentru prelucrarea cererilor, în 
conformitate cu normele UE privind 
produsele biocide [Regulamentul (UE) nr. 
528/2012]. Regulamentul prevede că 
statele membre percep taxe de la 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj
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solicitanți pentru serviciile pe care le prestează în temeiul 
regulamentului și că statele membre trebuie să stabilească și 
să publice cuantumul taxelor care trebuie plătite autorităților 
competente. România nu a stabilit încă și nu a publicat 
cuantumul taxelor care trebuie plătite autorităților sale 
naționale pentru prelucrarea mai multor tipuri de cereri în 
temeiul Regulamentului privind produsele biocide. Prin 
urmare, România nu este în măsură să proceseze astfel de 
cereri. Acest lucru a dus la o întârziere în prelucrarea mai 
multor cereri pendinte pentru autorizarea la nivel național a 
produselor biocide. România are în prezent la dispoziție două 
luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie. 
În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz 
motivat.  

10. Piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri 

O sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene: 

Vânzări cu amănuntul de produse agricole și 
alimentare: Comisia trimite Ungaria în fața Curții de Justiție a 
UE. 

Un aviz motivat 

Contracte de achiziții publice în domeniul informatic: 
Comisia solicită Slovaciei să respecte concurența loială și 
transparența. 

Scrisori de punere în întârziere: 

Achiziții publice: Comisia 
îndeamnă 15 state membre să se 
conformeze normelor privind achizițiile 
publice și concesiunile 

Comisia a decis să trimită scrisori 
de punere în întârziere unui număr 
de 15 state membre (Bulgaria, Croația, 
Cipru, Republica Cehă, Danemarca, 
Finlanda, Germania, Ungaria, Italia, 
Malta, Țările de Jos, Polonia, 
ROMÂNIA, Suedia și Regatul Unit) în 
ceea ce privește conformitatea 
legislației lor naționale cu normele UE 
privind achizițiile publice și 
concesiunile. Noile norme (Directiva 

2014/24/UE, Directiva 2014/25/UE și Directiva 2014/23/UE) 
trebuiau transpuse de statele membre în legislația națională 
până la 18 aprilie 2016. Scrisorile sunt rezultatul unui control 
de conformitate efectuat de Comisie pentru a vedea dacă 
normele naționale transpuse sunt conforme cu directivele UE. 
Aceeași evaluare este efectuată sau va fi efectuată pentru 
restul statelor membre, unde transpunerea a fost finalizată cu 
întârzieri importante. Statele membre au acum la dispoziție 
două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de 
Comisie; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită avize 
motivate. 

Libera circulație a mărfurilor: Comisia solicită 
Germaniei să elimine restricțiile privind importul de cafea; 

Achiziții publice: Comisia solicită Țărilor de Jos să 
respecte normele UE privind achizițiile publice; 

Libera circulație a mărfurilor: Comisia solicită Spaniei să 
elimine cerințele suplimentare privind articolele pirotehnice. 

11. Justiție, consumatori și egalitatea de gen 

Avize motivate 

Protecția datelor: Comisia solicită Bulgariei, Ciprului, 
Greciei, Letoniei, Țărilor de Jos, Sloveniei și Spaniei să pună în 
aplicare Directiva privind protecția datelor cu caracter 
personal și Cehiei și Portugaliei să finalizeze punerea în 
aplicare a acesteia. 

Avize motivate și o scrisoare de punere în întârziere: 

Combaterea spălării banilor: Comisia solicită 
Germaniei Belgiei, Finlandei, Franței, Lituaniei și Portugaliei, 
Bulgariei, Ciprului, Poloniei și Slovaciei  să transpună integral 
legislația UE în domeniul combaterii spălării banilor și a 
finanțării terorismului. 

Scrisori de punere în întârziere: 

Clauze contractuale abuzive: Comisia solicită Bulgariei 
să respecte legislația UE privind clauzele abuzive în 
contractele încheiate cu consumatorii; 

Justiția penală: Comisia solicită Bulgariei și Irlandei să 
pună în aplicare în mod corect decizia-cadru privind privarea 
de libertate; 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj
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Justiția penală: Comisia solicită Irlandei să 
implementeze complet trei decizii-cadru privind măsurile de 
probațiune și sancțiunile alternative, privind măsurile de 
supraveghere judiciară și privind sancțiunile financiare. 

12. Afaceri maritime și pescuit 

O scrisoare de punere în întârziere: 

Controlul pescuitului: Comisia monitorizează 
procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva 
Danemarcei referitoare la conformarea cu unele dispoziții ale 
normelor de control ale UE.  

13. Migrație, afaceri interne și cetățenie 

Avize motivate: 

Migrația legală: Comisia solicită Ciprului și Greciei să 
pună în aplicare normele UE privind studenții și cercetătorii 
din țări terțe; 

Codul frontierelor Schengen: Estoniei i se cere să 
elimine condițiile suplimentare pentru trecerea frontierelor 
externe; 

Azil: Comisia intensifică procedura de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor împotriva Ungariei pentru 
incriminarea activităților de sprijinire a cererilor de azil și de 
ședere; 

Migrația legală: Comisia solicită Ungariei să asigure 
punerea în aplicare corectă a Directivei privind rezidenții pe 
termen lung; 

Azil: Comisia solicită Ungariei, Poloniei și Sloveniei să 
pună pe deplin în aplicare Directiva actuală privind condițiile 
pentru protecția internațională; 

Uniunea securității: Comisia solicită Spaniei să aplice 
integral normele UE privind datele din registrul cu numele 
pasagerilor. 

Scrisori de punere în întârziere: 

Migrația legală: Comisia solicită Sloveniei să asigure 
punerea în aplicare corectă a Directivei privind permisul unic; 

Afaceri interne: Comisia solicită Italiei, Portugaliei și 
Spaniei să pună în aplicare normele privind combaterea 
abuzului sexual asupra copiilor. 

 

14. Mobilitate și transporturi 

Avize motivate: 

Navigația interioară: Comisia solicită Belgiei să 
respecte normele UE privind navlosirea și stabilirea prețurilor; 

Transport rutier: Comisia solicită Ciprului să actualizeze 
conectarea registrului său electronic național la noua versiune 
a rețelei TACHOnet; 

Transport feroviar: Comisia solicită Franței să 
transpună normele UE privind accesul la infrastructura 
feroviară. 

Scrisori de punere în întârziere: 

Transport feroviar: Comisia solicită Ungariei să prezinte 
planurile sale privind cerințele tehnice referitoare la 
accesibilitate, la exploatarea și gestionarea traficului 
sistemului feroviar; 

Siguranța rutieră: Comisia solicită Irlandei și Poloniei să 
raporteze cu privire la schimbul de informații privind 
infracțiunile rutiere; 

Transport feroviar: Comisia solicită Spaniei să pună în 
aplicare în mod corect normele UE privind siguranța feroviară; 

Serviciile de transport: Comisia solicită Poloniei să 
respecte normele comune privind accesul la piața 
internațională a serviciilor de transport cu autocarul și 
autobuzul; 

Transportul bunurilor periculoase: Comisia solicită 
Regatului Unit să transpună normele UE privind transportul 
rutier de mărfuri periculoase. 

15. Impozitare și uniune vamală 

Sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene: 

Fiscalitate: Comisia trimite Germania în fața Curții de 
Justiție pentru nealinierea la normele UE privind rambursările 
de TVA; 

Fiscalitate: Comisia trimite Regatul Unit în fața Curții de 
Justiție pentru nerespectarea normelor în materie de TVA 
pentru anumite piețe de mărfuri. 



 

Sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene și o 
scrisoare de punere în întârziere: 

Fiscalitate: Comisia trimite Italia în fața Curții de Justiție 
a UE pentru tratamentul preferențial în ceea ce privește taxa 
de înregistrare a proprietăților. 

Avize motivate: 

Fiscalitate: Comisia solicită Franței să alinieze normele 
fiscale privind serviciile de îngrijire personală și de asistență la 
domiciliu la legislația UE; 

Fiscalitate: Comisia solicită Germaniei să își alinieze 
normele la legislația UE în ceea ce privește regimul forfetar de 
TVA pentru fermieri; 

Fiscalitate: Comisia solicită Germaniei să modifice 
dispozițiile restrictive privind impozitul la ieșire asupra 
câștigurilor de capital; 

Fiscalitate: Comisia solicită Portugaliei să își alinieze 
normele fiscale privind vânzarea de bunuri imobile de către 
nerezidenți; 

Fiscalitate: Comisia îndeamnă ROMÂNIA să respecte 
legislația UE în ceea ce privește rambursarea taxelor de 
înmatriculare a autoturismelor percepute în mod necuvenit. 

Comisia a decis să trimită României un aviz motivat 
pentru că nu asigură rambursarea integrală și imediată a 
taxelor de înmatriculare a vehiculelor de ocazie achiziționate 
din alte state membre. Curtea de Justiție a UE a considerat 
că aceste taxe încalcă normele UE (articolul 110 din TFUE). 
Normele românești privind restituirea taxelor nu respectă 
principiile cooperării loiale, echivalenței și efectivității. Dacă 
România nu ia măsuri în următoarele două luni, Comisia 
poate decide să trimită cazul în fața Curții de Justiție a UE. 

Fiscalitate: Comisia solicită Regatului Unit să își 
alinieze normele privind impozitul pe venit la legislația UE; 

Fiscalitate: Comisia solicită Regatului Unit să își alinieze 
normele privind reducerile fiscale pentru împrumuturile către 
comercianți. 

 

 

Scrisori de punere în întârziere: 

Fiscalitate: Comisia solicită din nou Ungariei să își 
alinieze sistemul de control al transportului rutier la normele 
UE; 

Fiscalitate: Comisia solicită Ungariei să alinieze nivelul 
accizelor percepute la țigarete la pragul minim al UE; 

Fiscalitate: Comisia solicită Poloniei să își modifice 
legislația privind TVA pentru produsele accizabile facilitate de 
destinatari; 

Fiscalitate: Comisia solicită Portugaliei să își modifice 
legislația privind impozitarea autoturismelor; 

Vamă: Comisia solicită ROMÂNIEI să își modifice 
legislația privind datoria vamală. 

Comisia a decis să trimită o scrisoare de punere în 
întârziere pentru a solicita României să își alinieze legislația 

privind datoria vamală la Codul vamal al Uniunii 
[Regulamentul (UE) nr. 952/2013]. Conform acestor 
norme, autoritățile vamale au la dispoziție trei ani 
pentru a comunica debitorului o datorie. În cazul în 
care datoria vamală ia naștere ca rezultat al unei 
fapte penale, autoritățile vamale au la dispoziție 
zece ani pentru a comunica. Legislația vamală 
națională română prevede că datoria vamală nu 
poate fi comunicată debitorului după cinci ani de la 
momentul la care a luat naștere datoria vamală, 
indiferent dacă a luat naștere ca rezultat al unei 
fapte penale. De asemenea, această dispoziție nu 
respectă perioada de trei ani pentru comunicarea 
datoriei vamale definită în legislația vamală a UE. În 
cazul în care România nu ia măsuri în următoarele 
două luni, Comisia poate transmite un aviz motivat 
autorităților române. 

Fiscalitate: Comisia solicită Spaniei să elimine condițiile 
restrictive nejustificate pentru amânarea plății impozitelor în 
cazul divizărilor societăților; 

Fiscalitate: Comisia solicită Spaniei să modifice 
normele privind raportarea pentru fiecare țară în parte a 
întreprinderilor multinaționale. 

 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E110:en:HTML
https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj


 



 

În  perioada 21 – 24 ianuarie 2019, deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul comisiilor parlamentare, la Bruxelles – Belgia. 

 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO) a 

adoptat, în data de 22 ianuarie a.c., proiectul de raport privind 

asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de 

asigurare a acestei răspunderi, prin care s-au adus o serie de 

modificări regulilor de asigurare a autovehiculelor în vederea unei 

mai bune protejări a victimelor accidentelor rutiere în UE. 

Propunere6 vizează eliminarea lacunelor existente și   propune 

compensarea victimelor accidentelor în cazul în care un asigurător 

intră în faliment, valori minime de acoperire, controale ale statelor 

membre privind asigurarea vehiculelor; și stabilește modul în care 

datele din istoric sunt utilizate de o societate nouă de asigurări, 

precum și domeniul de aplicare al directivei.  

Astfel, noile norme își propun să protejeze atât victimele 

accidentelor din state membre UE, indiferent de  reședința lor, cât 

și cetățeni ai UE, victime ale unor accidente rutiere, provocate de 

șoferi din alte state membre.  

Conform normelor în vigoare, victimele accidentelor cauzate de un 

vehicul asigurat în cadrul unei societăți insolvabile pot fi lăsate fără 

compensație sau cu întârzieri de plată. Noile norme impun 

organismelor naționale de compensare să suporte costurile 

generate de creanțe, în cazul în care asigurătorul auto este parte 

insolvabilă. Deputații europeni s-au asigurat că aceste victime au 

                                                           
6 COM(2018)336 - 2018/0168(COD) - Propunere de Directivă 

a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 
2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 

dreptul la despăgubiri în maximum 6 luni de la producerea 

accidentului. 

Pentru a asigura același nivel minim de protecție pentru 

victime, propunerea armonizează sumele minime obligatorii 

de acoperire în întreaga UE, fără a aduce atingere garanțiilor 

mai mari pe care statele membre le pot prescrie: 

•  pentru vătămări corporale: 6.070.000 euro pe accident, 

indiferent de numărul victimelor sau de 1.220.000 euro pe 

victimă; 

•  pentru daune materiale: 1.220.000 euro pe plată, 

indiferent de numărul victimelor. 

Controalele transfrontaliere de asigurare a vehiculelor vor fi 

permise pentru o mai bună abordare. În ceea ce privește 

istoricul cererilor de despăgubire, societățile de asigurare 

vor trebui să gestioneze cererile în mod nediscriminatoriu, 

indiferent de naționalitate sau de țara anterioară de 

reședință a unui cetățean din UE. 

Bicicletele inteligente, motoretele și scuterele sunt excluse din 

domeniul de aplicare al directivei, deoarece acestea sunt „mai 

mici și, prin urmare, sunt mai puțin susceptibile de a provoca 

daune semnificative persoanelor sau proprietății, în comparație cu 

autoturismele sau camioanele", au fost de părere deputații 

europeni, adăugând că includerea lor pe liste „ar submina 

septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto și 
controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi  - fișă de 
procedură 

DIN ACTIVITATEA COMISIILOR PARLAMENTULUI EUROPEAN 

Protecție pentru victimele accidentelor rutiere 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/OJ/2019/01-21/1173262RO.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2018:0336:FIN:RO:PDF
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0168(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0168(COD)


 

absorbția acestor vehicule și ar descuraja inovarea”. Statele 

membre ar trebui să decidă la nivel național cum să protejeze 

părțile potențial lezate de aceste vehicule. 

De asemenea, sunt excluse vehiculele destinate exclusiv 

sportului, deoarece acestea sunt în general acoperite de alte 

forme de asigurare de răspundere civilă și nu fac obiectul 

asigurării obligatorii de autovehicule atunci când sunt utilizate 

pentru o competiție.  

În termen de cel mult 5 ani de la data transpunerii, Comisia 

Europeană trebuie să facă o evaluare în care să urmărească, 

printre alte aspecte, aplicarea acestor norme în ceea ce privește 

evoluțiile tehnologice, în special pentru autovehicule autonome și 

semi-autonome.  

Raportorul Dita Charanzová (ALDE, CZ), a declarat: „(…) Am găsit 

un echilibru destul de bun între o protecție mai mare a victimelor 

accidentelor și prevenirea supra-reglementării absurde. 

Asigurarea auto nu ar trebui să fie necesară pentru orice vehicul 

cu roți și un motor, cum ar fi jucăriile pentru copii sau bicicletele 

inteligente. Acest lucru ar crește doar primele pentru proprietari și 

ar încetini folosirea vehiculelor alternative. Sunt fericit că 

bicicletele inteligente sunt excluse. (…) De asemenea, am creat un 

fond pentru a ne asigura că toată lumea este compensată pentru 

un accident, chiar dacă o societate de asigurări a falimentat, și am 

intensificat executarea silită împotriva vehiculelor neasigurate. În 

prezent, în statele membre se poate verifica dacă vehiculele sunt 

asigurare prin scanare. Cu toate acestea, datele personale ale  a 

cetățeanului vor fi protejate, deoarece vor fi șterse imediat când o 

mașină este asigurată. Aceasta este o victorie pentru drumuri mai 

sigure" – a mai adăugat dna Charanzová.  

Propunerea modificată urmează să fie votată în plenul 

Parlamentului European, în sesiunea din 11-14 februarie a.c., iar 

textul trebuie să fie convenit cu Consiliul.  

 

 

Actualizări ale normelor UE care vizează protecția 

consumatorilor și care combat înșelătoria pe piețele on-

line și calitatea dublă a produselor în UE au fost aprobate, 

în data de 22 ianuarie a.c., de membrii Comisiei pentru 

piața internă și protecția consumatorilor (IMCO). Piețele 

on-line și serviciile de comparare (de exemplu, Amazon, 

eBay, AirBnb, Skyscanner etc.) vor trebui să dezvăluie 

parametrii principali care determină modul în care sunt 

clasate ofertele rezultate dintr-o interogare a bazelor de 

date, precum și dacă este verificată autenticitatea 

revizuirilor produselor, în conformitate cu propunerea 

modificată7 aprobată. De asemenea, consumatorii ar 

                                                           
7 COM(2018)185 - 2018/0090(COD) - Propunere de Directivă 

a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a directivei 
93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993, a Directivei98/6/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului, a Directivei 2005/29/CE a 

trebui să știe cine vinde efectiv produsul sau serviciul și să 

primească informații clare înainte de cumpărare. 

Deputații europeni au adăugat la „lista neagră" a 

Directivei privind practicile comerciale neloiale  - anexa I - 

care enumeră practicile interzise în toate circumstanțele, 

precum și alte practici:  

▪ care ar induce în eroare consumatorii - 

declarând că o revizuire este veridică atunci când nu s-au 

luat măsuri rezonabile și proporționale pentru a se asigura 

că așa este;   

Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/83/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o mai bună 
asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și 
modernizarea acestor norme - fișă de procedură 

Consumatorii protejați mai bine 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124708/DITA_CHARANZOVA/home
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/OJ/2019/01-21/1173262RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/OJ/2019/01-21/1173262RO.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2018:0185:FIN:RO:PDF
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0090(COD)


 

▪ prin furnizarea de informații ca răspuns la 

interogarea de căutare on-line a unui consumator - pentru 

a promova un produs în care un comerciant a plătit, în 

mod direct sau indirect, pentru a promova sau plasa în 

mod vizibil, ocolind corpul principal al rezultatelor căutării, 

fără a face acest lucru clar pentru consumator. 

Această legislație abordează și problema așa-

numitei „calități duale a produselor", adică atunci când 

produsele care sunt comercializate sub aceeași marcă 

diferă în funcție de compoziție sau de caracteristicile lor. 

Deputații europeni consideră că bunurile comercializate în 

statele membre, care par a fi identice prin descriere și 

design deși nu sunt, reprezintă o practică înșelătoare, 

motiv pentru care au încadrat-o în categoria  practicilor 

comerciale neloiale. Parlamentarii europeni au convenit 

că mărfurile ar putea diferi numai pe baza preferințelor 

regionale clare și demonstrabile ale consumatorilor. 

Pentru încălcările transfrontaliere (adică cele care 

dăunează consumatorilor din cel puțin 3 țări UE sau două 

țări, altele decât cele ale comerciantului), valoarea 

maximă a amenzilor trebuie stabilită la 10.000.000 euro 

sau cel puțin 4% din cifra de afaceri anuală a 

comerciantului în exercițiul financiar anterior, în statul 

(statele membre) în cauză, „oricare dintre acestea este 

mai mare”. Deputații au respins planurile Comisiei 

Europene de a reduce drepturile consumatorilor de a 

returna bunuri. Ei au reinstituit așa-numitul „drept de 

retragere", și anume perioada de răzgândire,  de 14 zile,  

în care bunurile cumpărate on-line pot fi returnate. 

Daniel Dalton (ECR, UK), care se ocupă de acest 

raport în Parlamentul European, a declarat: „(…) Am inclus 

noi reguli care stabilesc sancțiuni în cazul practicilor 

comerciale neloiale. Am insistat asupra faptului că aceste 

sancțiuni sunt folosite pentru a ajuta direct consumatorii, 

mai degrabă decât a fi pierdute în legislația națională. 

Aceasta este acțiunea necesară consumatorilor ca răspuns 

la scandalul Volkswagen. De asemenea, sunt foarte 

mulțumit de faptul că membrii Comisiei IMCO mi-au 

sprijinit ideea de a crea o aplicație europeană privind 

drepturile consumatorilor. Cu această aplicație, 

consumatorii vor putea cunoaște și beneficia de drepturile 

lor oriunde s-ar afla, chiar dacă își fac cumpărături pe 

străzile europene sau dacă fac cumpărături când 

călătoresc de pe orice aeroport.” 

Propunerea modificată a fost aprobată în Comisia 

IMCO și a primit undă verde pentru a începe mandatul de 

negociere cu Consiliul UE. Textul va trebui însă să fie 

adoptat de plenul PE, într-o sesiune viitoare, înainte de 

începerea negocierilor.  

Prezenta propunere, care face parte din pachetul 

„Noua ofertă pentru consumatori", prezentat în luna 

aprilie 2018 de e Comisia Europeană, modifică 4 directive 

privind drepturile consumatorilor, și anume cele privind 

practicile comerciale neloiale, drepturile consumatorilor, 

clauzele contractuale incorecte și indicarea prețurilor. 

 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/35135/DANIEL_DALTON/home


 

 

România deține Președinția Consiliului Uniunii Europene în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019. În formularea priorităților 

Președinției, România are în vedere cetățeanul atât ca sursă, cât și ca beneficiar al acţiunii europene. Eforturile României se vor 

concentra cu precădere pe dosarele legislative şi nelegislative cu impact direct şi imediat asupra vieţii de zi cu zi a cetăţenilor. 

România va urmări ca, prin activitatea pe care o va desfăşura la Preşedinţia Consiliului UE, să obțină rezultate concrete și să pună 

în valoare beneficiile pe care o Uniune puternică şi coezivă le poate aduce fiecăruia în parte. De asemenea, se va urmări ca politicile 

Uniunii să se raporteze în permanenţă la principiul coeziunii între statele membre, regiuni și cetățeni8.  

În acest context, în cadrul unei serii de dezbateri, prioritățile Președinției române au fost prezentate de miniștrii români în 

comisiile parlamentare  europene.  

Afaceri economice și monetare: Dl Eugen Teodorovici, președinte ECOFIN și ministrul finanțelor publice, a declarat, în data 

de 21 ianuarie a.c., în cadrul unui dialog pe teme economice din cadrul Comisiei pentru afaceri economice și monetare, că 

Președinția română are ca obiectiv aprofundarea Uniunii economice și monetare, în special prin realizarea de progrese în domeniul 

Uniunii bancare și a Uniunii piețelor de capital, progrese pentru o impozitare corectă și o mai bună convergență economică. 

Deputații au fost interesați să afle poziția ministrului român față de Fondul Monetar European și propunerile privind mecanismul 

de stabilizare, precum și cu privire la posibilele progrese către un buget al zonei euro. Membrii acestei comisii parlamentare au pus 

întrebări referitoare la impozitarea economiei digitale, lista jurisdicțiilor care nu cooperează în materie fiscală, dar și cu privire la 

reevaluarea agențiilor de supraveghere financiară ale UE .  

Protecția mediului, sănătate publică și siguranța alimentară – Dna Graţiela Leocadia Gavrilescu, ministrul mediului, a 

declarat, în data de 21 ianuarie a.c., în cadrul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI), că Președinția 

română se va concentra pe încheierea negocierilor referitoare la regulamentul privind standardele CO2 pentru vehiculele grele și 

va încerca să obțină progrese în negocierile privind noul program LIFE. Ministrul român a precizat că va încerca să încheie negocierile 

pe principalele aspecte ale textului, ținând cont că un acord între statele membre cu privire la cadrul financiar multianual nu a fost 

încă obținut. Președinția română va deschide negocieri în cadrul Consiliului cu privire la noua propunere legislativă de reducere a 

emisiilor de dioxid de carbon în transportul maritim, a punctat ministrul român. Alte priorități care au fost menționate se referă la 

strategia post 2020 privind biodiversitatea, ecologizarea Semestrului european, perturbatorii endocrini și dezvoltarea durabilă. 

La rândul său, dl Ioan Deneș, ministrul apelor și pădurilor, a anunțat că, pe perioada cât România va deține Președinția 

rotativă a Consiliului UE, va încerca să facă progrese în negocierile pe cele două propuneri legislative referitoare la gestiunea apei - 

Directiva privind apa potabilă și Regulamentul privind reutilizarea apei. 

 

 

                                                           
8 Din  Programul de lucru al Președinției române a Consiliului Uniunii Europene 
 

Prioritățile Președinției române prezentate în comisiile Parlamentului European  

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190122IPR24027/prezentarea-prioritatilor-presedintiei-romaniei-in-comisiile-parlamentare
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ECON/OJ/2019/01-21/1174300RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/OJ/2019/01-21/1174104RO.pdf
https://www.romania2019.eu/wp-content/uploads/2017/11/ro_program_ropres2019.pdf


 

Cultură, educație și tineret: Președinția română va pune accentul pe educația și serviciile de îngrijire preșcolară, ca și pe 

predarea și învățarea limbilor străine, ținând cont de faptul că acestea contribuie la o mai bună incluziune, cresc oportunitățile de 

mobilitate și creează un mediu inclusiv, a declarat în data de 22 ianuarie a.c.,  la Comisia pentru cultură și educație, ministrul 

Ecaterina Andronescu. La rândul său, dl Valer Daniel Breaz, ministrul culturii și al identității naționale, a precizat că Președinția 

română va face eforturi pentru finalizarea negocierilor privind legislația referitoare la copyright, subliniind importanța unei 

remunerări echitabile pentru autori, dar și a accesului la conținut. Mai multe oportunități, integrarea mai ușoară pe piața muncii și 

voluntariatul pentru tineri, sunt, de asemenea, priorități în domeniul tineretului - după cum a subliniat dl Constantin-Bogdan Matei, 

ministrul tineretului și sporturilor.  

Piața internă și protecția consumatorului: Finalizarea negocierilor privind platformele on-line și regulile privind 

supravegherea piețelor, pentru a asigura că produsele vândute în UE sunt sigure, sunt câteva dintre prioritățile Președinției române, 

după cum a precizat, în cadrul prezentării Programului Președinției,  în data de  22 ianuarie a.c., la Comisia pentru piață internă și 

protecția consumatorului, dl Nicolae Bădălău, ministrul economiei. Programul privind piața unică 2021-2027, care depinde de 

negocierile Cadrului financiar multianual (MFF) sunt de asemenea foarte importante. În ceea ce privește legislația referitoare la 

protecția consumatorilor (propunerea Omnibus deja votată, care se referă la diferențele de calitate a produselor), ministrul român 

a dat asigurări că Președinția va încerca să obțină o poziție comună a Consiliului la începutul lunii februarie, astfel încât negocierile 

să poată începe cât mai curând.  

Drepturile femeii și egalitatea de gen: „Vom face eforturi să încheiem negocierile și să ajungem la un acord asupra directivei 

privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată, în cadrul trialogului final” - a declarat, la întâlnirea din  22 ianuarie a.c.,  

ministrul român al muncii și justiției sociale, dl Marius-Constantin Budai. Alte priorități ale Președinției în acest domeniu sunt: 

înregistrarea de progrese în negocierile privind directiva referitoare la îmbunătățirea echilibrului dintre bărbați și femei în rândul 

administratorilor neexecutivi ai întreprinderilor cotate la bursă („Directiva privind femeile în consiliile de administrație”), care este 

blocată în Consiliu de mai muți ani și lupta împotriva diferențelor de salariu între bărbați și femei și împotriva tuturor formelor de 

discriminare.  

Afaceri externe - Promovarea politicii de extindere a UE în Balcanii de Vest, relații mai strânse cu țările învecinate și 

consolidarea strategiei globale a UE sunt principalele priorități ale Președinției române. Așa cum a declarat ministrul afacerilor 

externe, dl Teodor Meleșcanu, în data de 22 ianuarie a.c., „coeziunea va fi motorul președinției noastre”. Președinția română va 

face eforturi pentru a menține deschise toate canalele de comunicare cu Turcia, luând în considerație că această țară este un  

partener strategic al UE în multe domenii. De asemenea, Președinția română începe într-un moment istoric al UE, cu momentul 

Brexit foarte aproape și în contextul desfășurării alegerilor europene. În plus, față de consolidarea acțiunii externe a UE, se va 

concentra pe combaterea dezinformării și dezvoltarea unui mecanism european pentru schimbul de bune practici în vederea 

combaterii informațiilor incorecte.  

Dezvoltare regională - Continuarea negocierilor pentru bugetul pe termen lung 2021-2027 va fi una dintre cele mai 

importante priorități ale Președinției române, a precizat dna Rovana Plumb, ministrul fondurilor europene, la schimbul de opinii 

din cadrul Comisiei pentru dezvoltare regională, din 22 ianuarie a.c. Ministrul român a subliniat că principalele priorități în acest 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CULT/OJ/2019/01-22/1173683RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/OJ/2019/01-21/1173262RO.pdf
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201901/FEMM/FEMM(2019)0123_1/sitt-9169004
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AFET/OJ/2019/01-21/1174022RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/REGI/OJ/2019/01-22/1174047RO.pdf


 

domeniu vor fi Europa convergenței, o Europă mai sigură, Europa ca actor global puternic și Europa valorilor comune. Deputații au 

insistat asupra faptului că toate dosarele sunt pregătite și vor să înceapă negocierile. 

Transport - Promovarea conectivității, a digitalizării și a utilizării tehnologiei în scopul creșterii competitivității industriei 

europene a transporturilor reprezintă cele mai importante priorități ale Președinției române, a declarat ministrul interimar al 

transporturilor din România, dna Rovan Plumb, la întâlnirea cu membrii Comisiei pentru transport și turism (TRAN), din 22 ianuarie 

a.c. Președinția se va concentra pe propunerile privind managementul infrastructurii de siguranță rutieră, regulile privind 

închirierea de camioane din alte state și cabine aerodinamice pentru camioane. Președinția română va face eforturi pentru a obține 

progrese privind propunerile referitoare la Eurovignetă, drepturile pasagerilor pe căile ferate, dar și în ceea ce privește directiva 

pentru vehiculele nepoluante, regulamentul privind Mecanismul pentru interconectarea Europei, pregătirea profesională a 

navigatorilor și Ghișeul unic european în domeniul maritim. Ministrul român a declarat că Președinția este pregătită să discute 

pachetul legislativ privind mobilitatea și va pune în dezbatere renunțarea la schimbarea sezonieră a orei, în partea a doua a 

mandatului. Deputații au salutat planurile ambițioase, dar au ținut să sublinieze că negocierile dintre Consiliu și Parlament trebuie 

să se încheie înainte de alegerile europene. Membrii Comisiei TRAN au salutat atenția acordată dezvoltării rețelelor TEN-T și 

finalizarea procesului de reînnoire a Mecanismului de interconectare a Europei, precum și regulile privind drepturile pasagerilor. Ei 

și-au exprimat speranța că România va utiliza perioada Președinției rotative pentru a lua măsuri împotriva concurenței neloiale în 

domeniul transporturilor. 

Agricultură - Dl Petre Daea, ministrul agriculturi și dezvoltării rurale, a declarat, în data de 23 ianuarie a.c., în cadrul 

schimbului de opinii din cadrul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI), că Președinția română va continua negocierile 

la Regulamentul privind evaluarea tehnologiilor medicale. În acest sens, în data de 1 martie a.c., la București, sub egida Președinției 

române se va organiza o conferință ministerială în cadrul căreia se vor discuta pașii necesari pentru a transforma UE într-o regiune 

de bune practici în combaterea rezistenței anti-microbiene și că se vor face eforturi pentru a crește rata vaccinării în UE. 

Libertăți civile, justiție și afaceri interne - Brexit, migrația și securitatea sunt principalele provocări în domeniul afacerilor 

interne, a declarat ministrul român de interne, dna Carmen Dan, în data de 23 ianuarie a.c., în cadrul prezentării priorităților 

Președinției rotative a Consiliului UE deținută de România, la Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE). Cu 

privire la reforma sistemului de azil, ministrul român de interne a insistat asupra echilibrului între responsabilitate și solidaritate, 

considerându-l esențial. Dna ministru Dan a precizat că este conștientă de dificultatea ajungerii la o situație comună a statelor 

membre cu privire la regulamentul Dublin, declarând că obiectivul său este de a debloca negocierile, cel puțin cu privire la dosarele 

care vor fi probabil adoptate. La rândul său, dl Tudorel Toader, ministrul justiției, a subliniat importanța luptei împotriva 

criminalității transfrontaliere, cooperarea polițienească fiind un obiectiv-cheie al Președinției române. De asemenea, el a accentuat 

importanța extinderii competențelor Parchetului European și pentru alte infracțiuni grave, cum ar fi actele teroriste, dar nu înainte 

ca agenția să devină operațională. Ministrul Toader a trebuit să răspundă la mai multe întrebări cu privire la respectarea statului 

de drept și lupta împotriva corupției în România. 

Afaceri juridice - Ministrul justiției, dl Tudorel Toader a promis, în data de 23 ianuarie a.c., în cadrul prezentării priorităților 

Președinției române la Comisia pentru afaceri juridice (JURI), că va exista o cooperare cu această comisie a PE până la sfârșitul 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/TRAN/OJ/2019/01-21/1173383RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AGRI/OJ/2019/01-23/1174106RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/OJ/2019/01-23/1174689RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/OJ/2019/01-23/1174405RO.pdf


 

mandatului. Finalizarea discuțiilor referitoare la Directiva privind protecția denunțătorilor, acțiunile colective, pachetul legislativ 

privind dreptul societăților comerciale, și îmbunătățirea drepturilor lucrătorilor, cooperarea curților de justiție, precum și accesul 

la documente sunt o serie dintre principalele priorități ale Președinției române. De asemenea, se dorește deschiderea negocierilor 

pentru Programul „Drepturi și valori” și pentru Programul „Justiție”, considerând că protejarea cetățenilor trebuie să fie 

componenta-cheie a negocierilor. Ministrul român de justiție este de părere că  educația și informarea cetățenilor cu privire la 

legislația și valorile UE sunt esențiale. Pe durata prezentării, deputații au subliniat importanța dosarului privind copyrightul și au 

cerut deblocarea negocierilor în Consiliu. De asemenea, și-au exprimat îngrijorarea cu privire la respectarea statului de drept și a 

reformelor în curs în domeniul justiției în România, încurajând cooperarea cu Comisia de la Veneția. 

Industrie, cercetare și energie - În materie de energie, Președinția română va plasa consumatorul în centrul atenției și se va 

axa pe diversificarea surselor de energie, furnizare și securitate, precum și pe servicii energetice accesibile, a precizat dl  Anton 

Anton, ministrul român al energiei, la prezentarea priorităților în cadrul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE), în 23 

ianuarie a.c. Președinția se va ocupa de acordurile politice, în ceea ce privește reforma pieței de electricitate, ca parte a pachetului 

pentru energie nepoluantă și va avansa, pe cât posibil, negocierile privind regulile comune pentru piața internă a gazelor naturale. 

La rândul său, dl Alexandru Petrescu, ministrul comunicațiilor și al societății informaționale, a declarat că Președinția română 

va acorda o atenție specială tuturor problemelor din domeniul digitalizării, în întregul sector economic. Negocierile privind 

propunerile legislative în curs, precum reutilizarea informațiilor din sectorul public, Programul Europa digitală, CEF-Telecom, 

confidențialitatea comunicaților electronice (ePrivacy), crearea Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de 

cercetare în materie de securitate cibernetică și Rețeaua de centre naționale de coordonare, vor avansa și vor fi încheiate acolo 

unde este posibil. 

În cadrul aceleiași comisii, au fost prezentate și prioritățile în domeniul cercetării și  inovării. Unul dintre obiectivele majore 

al președinției actuale este de a promova soluții europene menite să reducă decalajele dintre statele membre în ceea ce privește 

performanțele în cercetare și inovare, după cum a declarat dl Nicolae Hurduc, ministrul român al cercetării și inovării. În acest sens, 

se va încerca avansarea negocierilor pe Programul-cadru Orizont Europe. 

Dl Niculae Bădălău, ministrul economiei, responsabil pentru industrie, inclusiv industria de apărare, a subliniat că Președinția 

română va continua eforturile de creare, până în 2030, a unei strategii UE pe termen lung în ceea ce privește politica industrială. 

De asemenea, inteligența artificială a fost menționată ca fiind crucială pentru industria europeană. 

Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale -  „Președinția noastră își propune să promoveze libera circulație a lucrătorilor, 

ca motor al creșterii economice și al competitivității pe piața internă, combătând frauda și inegalitățile”, a declarat, în data de 23 

ianuarie a.c., ministrul muncii și justiției sociale, dl Marius-Constantin Budai, în fața membrilor Comisiei privind ocuparea forței de 

muncă și afaceri sociale (EMPL). Printre priorități se află: garantarea Pilonului european al drepturilor sociale printr-o incluziune 

mai bună a partenerilor sociali; promovarea sănătății și a securității la locul de muncă prin garantarea de șanse egale pentru femei 

și bărbați pe piața muncii, în special prin reducerea decalajului de salarizare. Înainte de încheierea mandatului legislativ actual, 

ministrul român a amintit că în următoarea perioadă Consiliul va ajunge la un acord pe următoarele dosare: crearea Autorității 

europene a muncii; coordonarea sistemelor de securitate socială; transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă; a treia 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ITRE/OJ/2019/01-23/1174086RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/OJ/2019/01-23/1174023RO.pdf


 

propunere legislativă privind protecția lucrătorilor împotriva agenților cancerigeni și mutageni la locul de muncă; directiva privind 

echilibrul dintre viața profesională și cea privată. 

Buget: Președinția română nu a răspuns la invitației de a prezenta prioritățile sale în Comisia pentru bugete, la fel ca alți 

reprezentanți ai diferitelor Președinții ale Consiliului. Președinția română nu a dat până acum un răspuns, în ciuda numărului foarte 

mare de dosare de interes comun pe care această comisie parlamentară trebuie să le lucreze: bugetul pentru 2020, cadrul financiar 

multianual 2021-2027, protecția intereselor financiare în cazurile de deficiențe în funcționare statului de drept, InvestEU și 

programul de sprijin pentru reformă.  

 

 

Resursele de apă ale Uniunii Europene devin din ce în ce 

mai puține, ceea ce duce la deficitul de apă și deteriorarea 

calității. În special, schimbările climatice, fenomenele 

meteorologice imprevizibile și seceta pun în pericol 

disponibilitatea apelor dulci necesare dezvoltării urbane și a 

agriculturii. Asigurarea unei reutilizări mai largi a apelor 

reziduale tratate ar putea permite ca extracția din corpurile de 

apă și din apele subterane să fie limitată. Potrivit Comisiei 

Europene, frecvența și intensitatea secetelor și a daunelor lor 

ecologice și economice au crescut drastic în ultimii 30 de ani. 

Secetele din vara anului 2017 pot ilustra în continuare 

dimensiunile pierderilor economice. Excesul de captare a apei, 

în special pentru irigarea agricolă, dar și pentru utilizarea 

industrială și dezvoltarea urbană, reprezintă una dintre 

principalele amenințări la adresa mediului acvatic al UE. 

În acest context, planurile de combatere a deficitului de apă 

prin facilitarea reutilizării apelor reziduale tratate în vederea 

folosirii în irigarea agricolă au fost susținute de membrii 

Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 

alimentară (ENVI), în data de 22 ianuarie a.c.   

Legislația definește standardele minime de calitate pe care 

trebuie să le aibă apa recuperată care trebuie utilizată pentru 

irigarea agricolă. De asemenea, aceasta stabilește obligațiile 

pentru operatorii de producție, distribuție și depozitare, 

precum și măsurile de gestionare a riscurilor. Apa reciclată 

(adică apa uzată urbană care a fost supusă unui tratament într-

o instalație de recuperare) va fi utilizată pentru a iriga culturile 

alimentare, culturile alimentare prelucrate și culturile 

nealimentare. Comisia Europeană va trebui să evalueze dacă 

apa recuperată poate fi utilizată și în alte moduri. Deputații 

europeni susțin că, între timp, statele membre pot permite ca 

apa reciclată să fie utilizată și în alte moduri, cum ar fi 

reutilizarea apei industriale pentru scopuri legate de amenajări 

și de mediu, punând condiția ca sănătatea umană, animalele și 

mediul să fie bine protejate. „(…) Trebuie să ne îndreptăm spre 

o economie circulară în ceea ce privește utilizarea și reutilizarea 

apei” - a declarat raportorul Simona Bonafè (S & D, IT). „(…) Am 

putea reutiliza 6,6 miliarde metri cubi de apă până în 2025, 

comparativ cu 1,1 miliarde metri cubi pe an, cât se recuperează 

în prezent. Acest lucru ar necesita o investiție de mai puțin de 

70  milioane euro și ne-ar permite să reutilizăm mai mult de 

jumătate din volumul actual de apă provenit din stațiile de 

tratare a apelor uzate din UE, disponibile teoretic pentru 

irigații, evitând mai mult de 5% din extracția directă din 

corpurile de deșeuri și din apele subterane” – a mai adăugat 

raportorul. Proiectul de raport9 va fi supus votului plenului PE 

în sesiunea din 11-14 februarie a.c., la Strasbourg. 

 

                                                           
9 COM(2018)0337-2018/0169(COD) - Fișă de procedură 

Reutilizarea apei pentru irigarea agricolă 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625171/EPRS_BRI(2018)625171_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/OJ/2019/01-21/1174104RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/OJ/2019/01-21/1174104RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124814/SIMONA_BONAFE/home
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180337.do
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0169(COD)&l=en
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Prima reuniune din acest an a Consiliului afaceri externe a avut loc sub egida Președinției române a Consiliului la care a participat 

ministrul de afaceri externe al României, dl Teodor Meleșcanu. Reuniunea a fost prezidată de Înaltul Reprezentant al UE, dna Federica 

Mogherini. 

În prima parte a reuniunii, miniștrii de externe au discutat despre subiectele recente de pe agenda internațională, inclusiv despre 

situația din Republica Democratică Congo şi Venezuela. De asemenea, au fost adoptate noi măsuri restrictive împotriva Siriei. Pe lista de 

sancțiuni împotriva Siriei au fost adăugați 11 oameni de afaceri şi 5 entități. De asemenea, în cadrul noului regim de măsuri restrictive 

împotriva proliferării și utilizării armelor chimice, creat la 15 octombrie 2018, Consiliul a adoptat noi măsuri restrictive pentru nouă 

persoane și o entitate (majoritatea persoanelor vizate sunt de naționalitate siriană). 

Consiliul a adoptat concluzii cu privire la situația din Nicaragua în care condamnă ferm reprimarea libertății presei și a societății 

civile în Nicaragua, precum și utilizarea legilor împotriva terorismului pentru a reprima opiniile divergente. 

Înaltul Reprezentant și miniștrii de externe s-au referit, de asemenea, la atacul cu bombă de la Bogota, Columbia, comis la 17 

ianuarie 2019, precum și la evoluțiile recente din Yemen. 

Un alt subiect de pe ordinea de zi a fost dezinformarea. Consiliul a discutat şi şi-a exprimat sprijinul ferm pentru planul de acțiune 

împotriva dezinformării prezentat de Înaltul Reprezentant și de Comisia Europeană la 5 decembrie 2018. Dna Mogherini a declarat că s-

a discutat despre dezinformare, mai ales în perspectiva alegerilor europene „(...) Ne-am concentrat foarte mult pe necesitatea de a lua 

în calcul toate tipurile diferite de dezinformare, provenind atât din interiorul UE, cât și din afara acesteia și luând forme variate. Am decis 

să facem rapid progrese pe această temă și să dăm dovadă de hotărârea fermă de a pune în aplicare planul de acțiune.” 

S-a evidențiat, de asemenea, necesitatea creării unui „sistem de alertă timpurie” al UE pentru schimbul de experiență şi de bune 

practici, precum şi pentru a promova acțiunea coordonată, mai ales prin campanii de sensibilizare. În plus, s-a subliniat importanța 

cooperării cu societatea civilă şi cu partenerii internaționali pentru a combate cât mai eficient efectele dezinformării. 

Totodată, s-a arătat că dezinformarea ar trebui abordată în contextul mai larg al ingerinței străine, al amenințărilor hibride și al 

comunicării strategice, prin consolidarea capacităților operaționale ale UE, inclusiv prin consolidarea celor trei grupuri operative pentru 

comunicare strategică din cadrul Serviciului European de Acțiune Externă, care au fost înființate pentru a promova discursurile bazate 

pe fapte privind UE în vecinătatea estică, în vecinătatea sudică și în Balcanii de Vest. 

Privind relațiile dintre UE şi Liga Statelor Arabe (LSA), miniștrii de externe au discutat despre necesitatea cooperării în abordarea 

unei game largi de probleme și provocări comune, cum ar fi multilateralismul, comerțul și investițiile, lupta împotriva terorismului, 

migrația și schimbările climatice, precum și problemele regionale. De asemenea, a avut loc o discuție cu privire la pregătirea reuniunii 

ministeriale UE- LSA  care va avea loc la Bruxelles, la 4 februarie 2019, înaintea primului summit UE-LSA programat în perioada 24 și 25 

februarie 2019 la Sharm el-Sheik, Egipt.   Referitor la relațiile UE-ASEAN, Consiliul a adoptat concluzii în contextul celei de-a 22-a reuniune 

ministerială UE-ASEAN din 21 ianuarie a.c. 

 

CONSILIUL AFACERI EXTERNE 

Luni, 21 ianuarie 2019, Bruxelles 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0087&from=EN
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/10/15/chemical-weapons-the-council-adopts-a-new-sanctions-regime/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/10/15/chemical-weapons-the-council-adopts-a-new-sanctions-regime/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0086&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0086&from=en
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/01/21/nicaragua-council-adopts-conclusions/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/01/21/council-conclusions-on-eu-asean-relations/pdf
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Eurogrup-ul s-a reunit mai întâi în formatul obișnuit, 

iar apoi a avut loc o reuniune în configurație deschisă. 

În cadrul întâlnirii  din formatul obișnuit, s-a discutat 

despre proiectul de recomandare a Consiliului privind 

politica economică a zonei euro pentru 2019, emisă în 

contextul Semestrului european, dar și despre rolul 

internațional al monedei euro pe baza comunicării Comisiei 

intitulate „Consolidarea rolului internațional al monedei 

euro” din decembrie 201810. 

În acest context, dl Mário Centeno, președintele 

Eurogrup-ului a apreciat că: „Discuția a generat un schimb 

de opinii interesant, întrucât acesta este un subiect 

important din rațiuni politice și economice. La Summit-ul 

zonei euro, liderii ne-au solicitat să continuăm lucrările pe 

această temă, ca atare vom înainta cu discuțiile în 

următoarele câteva luni.” 

Cu această ocazie, președintele Eurogrup-ului a 

lansat o cerere de candidaturi pentru un nou membru al 

Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene, care să ia 

locul dlui Peter Praet, al cărui mandat se încheie la data de 

31 mai a.c. 

La reuniunea în configurație deschisă, miniștrii au 

desfășurat un schimb de opinii cu privire la acțiunile 

ulterioare Summit-ului zonei euro din luna decembrie 2018, 

în cadrul căruia s-a convenit că miniștrii de finanțe ar trebui 

să continue să depună eforturi în direcția unei consolidări 

semnificative a Uniunii economice și monetare (UEM), pe 

baza pachetului cuprinzător aprobat de liderii UE. 

De asemenea, miniștrii au dezbătut modul de 

organizare a lucrărilor viitoare. Aceasta a cuprins un schimb 

de opinii referitor la următoarele etape în ceea ce 

privește sistemul european de asigurare a depozitelor 

(EDIS) și al instrumentului bugetar pentru convergență și 

competitivitate pentru zona euro, precum și pentru statele 

membre participante, în mod voluntar, la MCS II. 

 

 

 

 

 

                                                           
10 În decembrie 2018, Comisia Europeană a subliniat faptul că 

există posibilitatea ca moneda euro să își dezvolte și mai mult rolul pe 
scena mondială și să își realizeze pe deplin potențialul, reflectând 
ponderea politică, economică și financiară a zonei euro. 

 

REUNIUNEA EUROGRUP 

Luni, 21 ianuarie 2019, Bruxelles 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eurogroup/2019/01/21/
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În formațiunea ECOFIN a Consiliului UE s-a discutat despre InvestEU, o propunere care reunește într-un singur program diferitele 

instrumente financiare disponibile în prezent pentru sprijinirea investițiilor și a creării de locuri de muncă în UE, în contextul următorului 

Cadru financiar multianual post 2020 (respectiv 2021-2027).  

Dl Eugen Teodorovici, ministrul de finanțe al României, a apreciat că: 

„Europa are nevoie de mai multe investiții în sprijinul creșterii economice și al 

creării de locuri de muncă. Programul InvestEU va juca un rol semnificativ prin 

contribuția sa la finanțarea proiectelor de infrastructură ambițioase și de impact. 

Trebuie să ne asigurăm că un număr cât mai mare posibil de sectoare și de 

regiuni din Europa pot beneficia de acest program”. 

Obiectivul InvestEU este de a încuraja participarea investitorilor publici și 

privați la proiecte noi de investiții prin acordarea de garanții de la bugetul UE. 

Programul InvestEU este destinat să sprijine 4 domenii de politică: infrastructura 

durabilă; cercetarea, inovarea și digitalizarea; întreprinderile mici și mijlocii; 

investițiile sociale și competențele. 

Miniștrii europeni de finanțe și-au axat discuțiile asupra a două chestiuni principale: 

• structura de guvernanță a InvestEU, inclusiv înființarea unui comitet director și principiile sale directoare; 

• garanția financiară furnizată de UE partenerilor, alții decât BEI (Banca Europeană de Investiții): 25% din garanția UE ar trebui 

să fie rezervată pentru instituții, altele decât BEI. Miniștrii au discutat despre principiile care stau la baza alocării părții respective din 

garanție. 

De asemenea, miniștrii s-au angajat să continue cu prioritate lucrările privind acest dosar, pe baza orientărilor la nivel ministerial 

primite la această reuniune. 

În ceea ce privește Sistemul european de supraveghere financiară, s-au discutat despre propunerile de revizuire a funcționării 

actualului sistem. Președinția română a Consiliului UE a propus să se acorde prioritate dispozițiilor privind consolidarea supravegherii 

activităților de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, urmând ca negocierile privind restul aspectelor de revizuit ale 

sistemului european să continue cu prioritate atât la nivel tehnic, cât și la nivel politic. Acest punct va figura pe ordinea de zi a Consiliului 

ECOFIN din luna februarie a.c. 

CONSILIUL AFACERI ECONOMICE ȘI MONETARE (ECOFIN) 

Marți, 22 ianuarie 2019, Bruxelles 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5152-2019-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/12/19/anti-money-laundering-council-agrees-position-on-reinforced-supervision-for-banks/


31 

 

Pe baza acestor orientări, la nivel ministerial, Consiliul UE va fi în măsură să înceapă negocierile cu Parlamentul European, cu 

scopul de a ajunge la un acord politic privind acest dosar până la sfârșitul actualului mandat legislativ. 

Referitor la Semestrul european pentru 2019, miniștrii au adoptat concluzii referitoare la pachetul privind Semestrul european și 

au aprobat un proiect de recomandare privind politicile economice ale zonei euro. 

De asemenea, s-a discutat despre implicațiile legislative ale dezvoltării, în continuare, a Uniunii economice și monetare în urma 

Summit-ului euro din 14 decembrie 2018. 

 

 

 

Reuniunea ministerială UE-ASEAN, de la Bruxelles, a fost coprezidată de Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de 

securitate, Federica Mogherini, și de ministrul afacerilor externe din Singapore, Vivian Balakrishnan, în calitate de coordonator ASEAN 

pentru relațiile cu UE. 

La cea de-a 22-a reuniune ministerială UE-ASEAN au participat miniștrii de externe ai Uniunii Europene și omologii lor din cele 10 

state membre ale Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), Brunei, Cambodgia, Indonezia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, 

Filipine, Singapore, Thailanda și Vietnam. 

Aceștia au reafirmat rolul semnificativ jucat de ASEAN și de Uniunea Europeană în stabilirea agendei politice, socio-economice și 

de securitate, atât în ceea ce privește cele două regiuni, cât și la nivel global și au convenit în principiu să transforme relațiile dintre UE 

și ASEAN într-un parteneriat strategic. 

În acest context, dna Mogherini a declarat că „ (...) Astăzi, 

am convenit în principiu să transformăm relațiile noastre într-un 

parteneriat strategic. Aceasta este o recunoaștere a 

parteneriatului strategic pe care îl avem deja în multe domenii. 

Este un semnal important care demonstrează că cele două 

procese de integrare cele mai avansate și mai de succes din lume 

susțin ferm multilateralismului și o ordine globală bazată pe 

norme.” 

Miniștrii de externe ai UE și ai ASEAN au discutat 

despre cooperarea regională și internațională, inclusiv despre 

provocările globale precum schimbările climatice și consolidarea 

sistemului multilateral bazat pe norme. Miniștrii de externe au 

trasat domeniile prioritare pentru 2019, precum 

REUNIUNEA MINISTERIALĂ UE - ASEAN 

Luni, 21 ianuarie 2019, Bruxelles 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5601-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5097-2019-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/01/21/joint-statement-of-the-22nd-eu-asean-ministerial-meeting/pdf
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consolidarea cooperării în materie de securitate, inclusiv combaterea terorismului și a infracționalității transnaționale, securitatea 

maritimă și securitatea cibernetică. Aceștia au discutat, de asemenea, despre modul în care poate fi consolidată cooperarea UE-ASEAN 

în ceea ce privește conectivitatea şi au desfășurat un schimb de opinii cu privire la evoluțiile recente din UE și din țările ASEAN. 

 

Reuniunea ministerială UE-UA de la Bruxelles a fost coprezidată de Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de 

securitate, Federica Mogherini, și de ministrul afacerilor externe și al cooperării internaționale al Rwandei, Richard Sezibera.  

Reuniunea ministerială UE-Uniunea Africană a fost primul eveniment ministerial anual inter-summit UE-UA şi a reprezentat o 

oportunitate pentru a prezenta bilanțul punerii în aplicare a măsurilor convenite la cel de-al 5-lea summit UA-UE (Abidjan, 29-30 

noiembrie 2017).  

Miniștrii de externe  UE şi UA au dezbătut aspecte politice, economice şi legate de multilateralism. Aspectele politice au vizat 

subiecte precum pacea, securitatea şi guvernanța. Aspectele economice s-au referit la comerț, investiții şi integrare economică. Nu în 

ultimul rând, s-a urmărit consolidarea cooperării în sprijinul unei ordini globale bazate pe norme în conformitate cu principiul 

multilateralismului.  

La finalul reuniunii, Înaltul Reprezentant a declarat 

că  „(...) Această reuniune confirmă hotărârea noastră comună 

de a ne consolida și mai mult parteneriatul și a ne îndrepta către 

un parteneriat și o prietenie mai puternice, mai aprofundate și 

mai politice între cele două continente. Un parteneriat pe care 

îl vedem cu toții, africani și europeni deopotrivă, drept un 

interes comun și vital. Acesta este un parteneriat care 

funcționează, în primul rând, și funcționează pentru că ne-am 

asumat de ambele părți un angajament față de el.” 

 

 

REUNIUNEA MINISTERIALĂ UE - UNIUNEA AFRICANĂ  

Luni, 21 ianuarie 2019, Bruxelles 

https://www.consilium.europa.eu/media/37940/190122-eu-au-joint-communique-en.pdf
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Incertitudinea generată de modalitatea în care 

Regatului Unit va părăsi (dacă va părăsi) Uniunea Europeană 

continuă, în lipsa oricăror poziții și reacții ferme din partea 

britanicilor, care să greveze acțiunile și declarațiile 

principalilor reprezentanți ai instituțiilor europene.  

Cu toate acestea, mesajul este clar, fie că vine din 

partea negociatorului șef pentru Brexit, dl Michel Barnier 

(după votul din Parlamentul britanic, Europa este mai 

aproape decât oricând de un scenariu “no deal”; Brexit  nu a 

avut nici o valoare adăugată; să nu se confunde consecințele 

cu lecțiile Brexit și nici populismul cu sentimentele 

populare), fie din partea coordonatorului Grupului pentru 

Brexit din Parlamentul European, dl Guy Verhofstadt 

(Regatul Unit trebuie să își clarifice cât mai urgent pozițiile; 

Acordul de negociere este corect și nu poate fi renegociat; 

principala preocupare în acest moment este menținerea, 

fără amendamente, a soluției de “back-stop”), fie că se 

concretizează în adoptarea de către Comisia Europeană a 

unor noi propuneri legislative care au ca scop diminuarea 

impactului unui Brexit dur asupra unuia dintre domeniile 

cele mai expuse în atare situație și cu impact asupra unui 

important segment al populației și economiei europene, 

respectiv pescuitul (pescarii și operatorii din statele membre 

ar urma să primească compensații din Fondul european 

pentru pescuit și afaceri maritime, Regulamentul privind 

gestionarea sustenabilă a flotei externe va fi modificat, 

pentru a se putea acorda acces navelor britanice în apele UE 

până la sfârșitul anului 2019, în condiții de reciprocitate).  

REPREZENTANȚII INSTITUȚIILOR EUROPENE SOLICITĂ REGATULUI UNIT SĂ ÎȘI PRECIZEZE CÂT MAI CURÂND POZIȚIA                         

CU PRIVIRE LA MODALITATEA DE IEȘIRE DIN UE. 

Dl Angel Gurria, secretar general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, susține extinderea perioadei de discuții 
până în iulie 2019. 

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/michel-barnier-eesc-we-need-talk-because-worst-thing-europe-silence
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/73a7aec0-3d38-46f0-b836-a3e089a90dc1/Brexit_Steering_Group_calls_on_the_UK_to_overcome_the_deadlock.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-584_ro.htm
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Pe de altă parte, în rândul susținătorilor unei 

extinderi a perioadei de discuții cu Regatul Unit până în luna 

iulie s-a declarat dl Ángel Gurría, secretarul general al OCDE.  

În statele membre continuă activitatea legislativă 

pentru adoptarea propunerilor care să permită guvernelor 

să ia măsuri pentru contracararea oricăror efecte ale Brexit.  

Parlamentarii olandezi au exprimat, în acest context, critici 

cu privire la puterile prea largi, dobândite pentru 

contracararea urmărilor Brexit, de care ar putea dispune 

guvernul. 

La Londra, dna Theresa May a încercat să pună capăt 

blocajului parlamentar, propunând să ceară UE noi concesii 

cu privire la un plan de prevenire a controalelor vamale la 

frontiera irlandeză. Pe de altă parte, guvernul britanic va 

elimina taxa de 65 lire sterline percepută cetăţenilor 

comunitari care solicită statutul de rezident permanent, 

începând cu 30 martie a.c. 

La Dublin, ministrul de stat irlandez pentru afaceri  

europene, dna  Helen McEntee a exclus posibilitatea unor 

negocieri bilaterale între Irlanda şi Regatul Unit privind 

statutul frontierei nord-irlandeze post-Brexit. Ea a amintit că 

„92% din cetățenii irlandezi au declarat, anul trecut, că 

doreau ca Irlanda să rămână parte a Uniunii Europene”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.euractiv.com/section/uk-europe/interview/oecds-gurria-if-you-need-time-for-a-better-brexit-deal-give-it-enough-time/
https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/dutch-government-seeks-emergency-brexit-powers-mps-resist/
https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/may-tries-to-tweak-defeated-brexit-plan-refuses-to-rule-out-no-deal/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/01/21/guvernul-britanic-renunta-la-taxa-de-65-de-lire-ceruta-cetatenilor-ue-care-solicita-statutul-de-rezident-permanent--244705
https://www.theguardian.com/politics/2019/jan/26/john-humphrys-suggests-ireland-could-quit-eu-and-join-uk
https://www.theguardian.com/politics/2019/jan/26/john-humphrys-suggests-ireland-could-quit-eu-and-join-uk
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Conferința anuală de la Davos și-a propus  o abordare multi-conceptuală a lumii contemporane, printr-un  dialog sau schimb de 

opinii între reprezentanții mediului de afaceri, de la nivel guvernamental sau din cadrul societății civile, care urmărește îmbunătățirea 

unei coordonări internaționale acolo unde nu există cooperare multilaterală, abordarea incluzivă și durabilă a creșterii globale ș.a.  

Anul acesta au participat peste 250 de lideri politici de la G20, precum și alți președinți de țări și șefi de organizații internaționale 

implicate în dialoguri la nivel înalt, în jur de 1000 de reprezentați ai mediului de afaceri, precum și reprezentanți ai societății civile majore, 

ai forței de muncă, ai mass-mediei și ai antreprenorilor.  

Tematica reuniunii din 2019 a Forumului Economic Mondial (WEF) a vizat ,,A IV-a revoluție industrială”. Conceptul se referă la o 

combinație de tehnologii care schimbă modul în care oamenii trăiesc, muncesc și interacționează. În concret, se urmărește atât reacția 

instituționalizată a statelor la influența pe care o poate avea inovarea -  inteligența artificială, autovehiculele autonome şi „internetul 

lucrurilor” (internet of things)  -, cât și măsura în care acestea pot să țină pasul cu tehnologiile care schimbă fundamental societatea.  

Panelul intitulat „Protejarea planetei noastre”, din 23 ianuarie a.c., a fost moderat de către Al Gore11, care  a numit „(…) criza 

climatică ca fiind cea mai periculoasă amenințare pentru economia globală”.  De asemenea, Comisia Europeană a primit premiul pentru 

                                                           
11 Albert Arnold Gore, Jr. sau Al Gore este un politician, om de afaceri și activist american împotriva încălzirii globale, care a fost al 45-lea vicepreședinte 

al Statelor Unite ale Americii, în perioada 1993-2001. A obținut în anul 2007 Premiul Nobel pentru Pace. 

ELEMENT DE INTERES GENERAL  

Reuniunea anuală a  Forumului Economic Mondial , 23-25 ianuarie 2019, Davos, Elveția 
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„Economie Circulară 2019” ca recunoaștere a eforturilor pentru accelerarea tranziției către o economie circulară care protejează mediul 

și reduce emisiile de gaze cu efect de seră, oferind în același timp oportunități pentru locuri de muncă și creștere de investiții.  

De asemenea, pe 25 ianuarie a.c., Uniunea Europeană și 47 de membri ai Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) au decis să 

deschidă negocierile pentru instituirea unor norme globale privind comerțul electronic, care își propun să crească oportunitățile și 

abordarea provocărilor legate de comerțul electronic atât în țările dezvoltate, cât și în țările în curs de dezvoltare. Negocierile ar trebui 

să conducă la un cadru juridic multilateral pe care să se poată baza consumatorii și întreprinderile, în special întreprinderile mici, pentru 

a facilita cumpărarea, vânzarea și desfășurarea de activități comerciale online. Procesul de negociere, planificat să înceapă în martie 

2019, este deschis și altor membri ai OMC care ar dori să se alăture. Noile norme vor avea ca rezultat: 

 îmbunătățirea încrederii consumatorilor în mediul online și combaterea spam-urilor; 

 abordarea barierelor care stau în calea vânzărilor transfrontaliere; 

 garantarea valabilității contractelor electronice și a semnăturilor electronice; 

 interzicerea permanentă a taxelor vamale pentru transmisiile electronice; 

 abordarea cerințelor de localizare forțată a datelor și a divulgării forțate a codului sursă. 

Comisarul pentru comerț, 

Cecilia Malmström, a declarat: „ (…) 

Este încurajator faptul că atât de mulți 

parteneri s-au alăturat acestei 

importante inițiative comerciale, 

deoarece comerțul electronic reprezintă 

o realitate în aproape toate colțurile 

lumii, este de datoria noastră să oferim 

cetățenilor și întreprinderilor noastre un 

mediu online pentru comerț previzibil, 

eficient și sigur.” 

Printre celelalte subiecte 

abordate pe parcursul reuniunii, s-au 

aflat și obstacolele care stau în calea 

investitorilor şi liderilor din mediul de 

afaceri - conflictul comercial dintre SUA 

şi China, retragerea stimulentelor 

monetare, încetinirea economiei 

mondiale, blocajul guvernamental din 

SUA, Brexit ș.a.   
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